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Ny medlemsmatrikel
är nu upptryckt och den finns i kyrkan. 

Priset är 20 kr, men du får gärna betala mera.
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Tel. 0708-69 83 52. 
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Diakon
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Anders Claesson. Tel. 070-539 61 03.
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Ekonomiadministratör
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eko.imkbs@telia.com
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Insidan
Hopp eller förtvivlan
Fick en fråga under försommaren som överras-
kade mig: Mats - kan du tänka dig att skriva nå-
got i kyrkans Församlingsblad? Jag? Efter någon 
veckas betänketid blev svaret ja. Här kommer 
leveransen. Det blev så här, eller ”sådär”, om du 
så vill. Håll till godo! Min fundering värkte fram 
på balkongen en härlig och sen sommarkväll, 
med kaffekoppen och goda småkakor nära intill.
 Vad tänker du när du hör ordet hopp och 
vilken betydelse har ordet för fiskmåsen och dess 
ungar? Ordet hopp kan betyda eller liknas vid 
många saker, beroende på sammanhang, ex: för-
tröstan, önskan, gupp, ljusglimt, skutt, språng, 
förväntan o.s.v. Exempel på ”motord” till ordet 
hopp - nämner några: förtvivlan, fruktan, oro, 
farhåga, missmod, hopplöshet o.s.v.
 Måhända har jag helt fel, - jag hoppas innerligt 
att det är så, men är inte vi svenskar (generellt 
sett) väldigt missmodiga, ängsliga, lite dystra och 
bekymrade? Oftast helt i onödan. 
 Min känsla (som du absolut inte behöver 
sympatisera med) är dessutom, (hemska tanke) 
att dysterheten - ängslan - fått onödigt stort 
utrymme även inom kyrkans (också detta ge-
nerellt) hägn. Etablerad media, för att inte tala 
om ”nätet”, preparerar våra hjärnor 24 timmar 
dygnet runt med ”bad news”, elände, elände 
och elände, från när som fjärran. Jo, jag vet, 
feta rubriker och skvaller säljer. Ju större och 
svartare rubrikerna är desto dystrare till sinnet 
blir vi, gammal som ung. Inte konstigt att själv-
mordsbenägenheten och samtalen till BRIS har 
kurvor i fel riktning. 
 En sak vet vi, en dag ska vi alla dö och det är 
väl ändå det värsta som kan hända? Det kan vi 
så klart fundera kring, men - de flesta av oss har 
haft rätt många år att fundera på detta innan 
det sker. Det är oklokt att år ut och år in oroa sig 
så mycket att man blir allvarligt sjuk eller rent 
av dör av oron, om du förstår vad jag menar? 
Uttrycket ”tänk efter före” kan med fördel även 
tillämpas här. 
 Allt elände som sker, eller påstås kommer 
att ske, kommer med stor sannolikhet inte att 
drabba varken dig eller mig - så varför oroas? 
Tycker du att jag bagatelliserar? Nej - du, jag 

försöker bara lägga mer fokus på det positiva, 
försöker vara realistisk optimist. Det måste vara 
tillåtet. Hoppet borde spegla samhället i stort 
och kyrkan i synnerhet. Förtvivlan får INTE 
ersätta hopp, den tanken gillar inte jag! För 
visst handlar kyrkans huvudbudskap om hoppets 
Gud, en Gud som vaktar och vakar, en Gud som 
verkar och en Gud som väntar, ev. även på mig? 
 Hur är det det då med mig - en sökare? Ja inte 
kan jag slå mig för bröstet och påstå att jag är en 
trogen arbetare i ”vingården” och inte arbetar 
jag övertid heller, om jag säger så. Däremot lever 
jag som 76-åring kanske på övertid. Vingårdens 
skörd smakar däremot bra ibland. Frågar du, 
som ett par av mina fastrar gjorde när jag var 
ung: du tror väl på Gud Mats? - så blev svaret, 
under kraftig inandning, ett norrländskt sjooo. 
Svarar likadant i dag, om du frågar, men att påstå 
att jag är kristen, nej, det har jag inte kraften/
modet att erkänna. Denna brist berättade jag 
om vid en av alla trevliga Tro- och Liv-kvällar 
förra hösten. Chockar det dig? - det sägs ju: den 
som söker...! Hoppas kunna fortsätta söka, om 
så behövs även med GPS. Vem vet, en vacker 
dag, för den blir ju vacker, i så fall, kanske jag 
med övertygelse tillsammans med er andra kan 
sjunga, till ackompanjemang av kyrkans ukulele-
grupp, som Lena Maria Klingvall i sången ”Min 
Kung och jag”,
Min Kung och jag vi vandrar smala vägen, där 
många människor ofta går förbi
jag känner mig så lycklig i hans närhet, i kungens 
sällskap vill jag nu förbli
Refr: Att han tog hand om mig det är en gåta, han 
är ju konungarnas Kung
men vem är jag? Nu är jag ändå säker han mig 
leder, vi går till fest min Kung och jag
Min Kung och jag, vi kände ej varandra, jag var så 
ensam med all min nöd, 
till dess han kom och tog mig själv vid handen, min 
Kung han gav mig nåd i överflöd

Åter till fiskmåsen och dess ungar som inleder 
andra stycket här ovan. Larus canus, betyder grå 
mås och är det latinska namnet på fågeln. På 
grannhusets tak, 10-12 meter över marken fick 
jag lära mig hur dessa små ”dunbollar”, lämnar 
sina bon. Herr och fru fiskmås är tuffa föräldrar. 
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Insidan forts.
När tiden är mogen gör ungarna ett skutt, ett 
hopp, ner i den hårda asfalten, och dör - det 
kunde man ju tro. Men icke - de flesta måsungar 
klarar bevisligen detta fall - hur begriper inte jag, 
men de litar på hoppet och hoppas på hoppet 
liksom herr och fru fiskmås. Om de vågar sätta 
tilltro till hoppet borde det väl i allra högsta 
grad även gälla kyrkans folk, runt om i världen. 
Till och med jag hoppas ju! Således mera hopp 
och mindre förtvivlan, gäller även coronapandemin! 

Mats Granberg

Välkommen Deborah Helsing, 
ny musikledare i församlingen!
Detta skall bli spännande tänkte jag när jag 
ringde upp Deborah. En pigg röst svarade ome-
delbart i andra ändan. Jag presenterade mig och 
sköt iväg första frågan snabbt. 
 - Vem är du? Kan du beskriva dig själv med 
tre ord?
 ”Jag är positiv, glad och målmedveten!!
 - Är du en teammänniska eller ensamvarg?
 ”Jag är nog både och. Privat kan jag tycka att 
det är skönt att vara ensam ibland. Jag tycker 
också om att driva projekt tillsammans med 
andra människor”
 - Har du träffat några besvärliga människor 
och i så fall hur tacklar du dem?
 ”Ja, det har jag väl gjort. Jag tycker framför 
allt att det är viktigt att lyssna noga på dem och 
att få upp allt på bordet och sen försöka skapa 
samförstånd på något sätt”.
 - Vad gör dig glad?
 ”Åh, just nu är det att lyssna på syrsorna. Det 
är så underbart. Sen är jag naturligtvis glad över 
min familj, min man Daniel och mina tre döttrar 
Belle, Ellie och Holly.”
 - Du är en kreativ människa, har jag hört. 
Stämmer det?
 Debora skrattar i telefonen åt den ledande 
frågan, men håller med.
 - Vad brinner du för? Vad ligger dig närmast 
om hjärtat?
 ”Sången och musiken i församlingen och 
den är också generationsöverskridande. Det är 

roligt att skapa tillsammans och känna denna 
gemenskap och glädje.
 Musiken har en egen kanal till samhörighet, 
och detta är viktigt.”
 - Vad önskar du av den närmaste framtiden”?
 ”Det skall bli roligt att få sätta igång och jobba 
tillsammans med er i Immanuelskyrkan. Jag 
hoppas att vi skall få igång ett stimulerande och 
glädjefyllt samarbete och locka fram det bästa 
hos varandra. Sång, musik och glädje sprider sig 
och detta behövs i vår tid.”

Ingela Hallgren
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Porträttet
Elisabeth Davidson
En tisdagseftermiddag i Coronatider möttes vi i 
en ödsligt tyst och tom Immanuelskyrka Elisa-
beth och jag. Vi skulle mötas för att jag skulle få 
material till ”Porträttet” i vårt församlingsblad.
 Lite kaffe och lite allmänt samtal om dagen 
och livet skapade en riktigt varm och god atmos-
fär och vi kunde gå vidare med vårt egentliga 
ärende: En bild av Elisabeth Davidsson.
 Elisabeth växte upp i Lerum, i en familj som 
tillhörde Missionskyrkan där. Söndagsskola, 
scout och tonår kom naturligt att höra till barn 
och ungdomstiden. Under flera år var läger en 
viktig del i Elisabeths liv, hon deltog i många 
och lärde på så sätt känna väldigt många ung-
domar från församlingar och SMU-grupper 
från trakterna runt Lerum. Ett läger som blev 
mycket betydelsefullt för Elisabeth ägde rum 
en del år senare. Hon var ledare på detta läger 
på Sjöviksgården och där mötte hon sin Göran, 
som också var med som ledare där. Ett möte som 
blev oerhört viktigt för hela livet.
 Under de första tonåren blev frågorna om tro 
och Gudsnärvaro starka och tydliga och beslutet 
att vara en kristen växte fram.
 Första arbetet var en underskötersketjänst i 
Göteborg.
 När sedan Elisabeth och Göran så småningom 
hade fattat beslut om ett liv tillsammans var ju 

frågan: Var bosätter vi oss? Elisabeth från Lerum 
och Göran från Hökerum. Varför inte Borås 
som ligger ungefär mitt emellan? Lägenheten 
som de hittade i Borås låg ganska nära Imma-
nuelskyrkan och så blev det naturligt att gå just 
till den kyrkan.
 I Borås fanns möjligheter till vidareutbildning 
först Sjuksköterskeutbildning och senare utbild-
ning till barnmorska.
 Nu växte familjen. Elisabeth och Göran fick 
tre barn och under en del år blev det naturligtvis 
en del år hemma för Elisabeth.
 BB och Förlossningen var arbetet som väntade 
sedan. Ett fantastiskt arbete enligt Elisabeth. Ett 
under att få vara med och ta emot en ny män-
niska. Att få vara med när en ny familj skapas. 
Det handlar om liv, framtid, förhoppningar men 
också ibland om död. Fantastiskt att få möta 
och hjälpa alla dessa kvinnor från så olika livs-
sammanhang och livssituationer. Arbetet som 
barnmorska handlar också mycket om samtal 
och undersökningar.
 AURORA – samtal med förlossningsrädda är 
en viktig del av arbetet. Att ge tid och plats och 
möjlighet för oroliga gravida kvinnor att dela 
sin oro sina tankar och sin rädsla.
 Arbetet är mycket viktigt för Elisabeth. Hon 
talar om det med glädje. ”Har aldrig ångrat att 
jag blev barnmorska” säger hon.
 Jag frågar om hur det har fungerat i Corona-
tider. Jag får till svar att även om en kvinna är 
förkyld måste hon få föda sitt barn. Det finns 
speciella rum och ingångar så att allt kan fungera 
och naturligtvis provtagning och skyddskläder, 
förklarar Elisabeth.
 Arbetet är mycket viktigt – men arbetet är inte 
allt.
 Livet förändras – barnen är vuxna, bor inte 
hemma längre.
 Varje tid har sin glädje och sina upplevelser.
 Elisabeth tycker mycket om sång och musik 
men på grund av oregelbundna arbetstider har 
hon tyvärr inte kunnat engagera sig i körsången 
i kyrkan. Detta har hon saknat. Men med glädje 
sjunger och spelar hon när tillfälle ges.
 Att bli boråsare – fanns inte ens som en tanke 
en gång. Men nu trivs hon mycket bra i Borås. 

Iréne Mållberg
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Pastorn har ordet
Möt mig nu som den jag är
Håll mitt hjärta nära dig
Gör mig till den jag skall bli
Och lev i mig

Jag har under sommaren haft förmånen att ha 
sommarandakter ”Psalm i sommarkväll”. Det 
har varit inspirerande att sätta sig in i psalmerna 
på ett annat sätt än vad det blir när man sjunger 
dem rakt igenom. En psalm som jag inte haft 
med i mina andakter är psalmen ovan. Men 
denna psalm är en av mina absoluta favoriter.
 Den är kort, inte många ord men så innehålls-
rik och viktig. Den speglar mitt liv så som jag 
vill leva det. 

Möt mig nu som den jag är:
Min ständiga bön om att Gud skall möta mig 
precis så som jag är i just denna stund och denna 
stund och denna stund... Jag behöver aldrig 
förställa mig inför Gud eller rättare sagt jag kan 
inte förställa mig inför Gud.

Håll mitt hjärta nära dig:
Hur mitt liv än ser ut, hur aktiv jag för stunden 
orkar vara i min relation till Gud, så är min 
ständiga bön att Gud skall hålla mig nära och 
fylla mitt hjärta med kärlek.

Gör mig till den jag skall bli:
Jag tror att vi alla utvecklas och växer i vår 
tro genom livet. Därför är också min bön och 
längtan att Gud, mitt i mötet precis som jag är 
för stunden, skall hjälpa mig att än mer göra 
mig till den som jag skall bli. Göra mig än mer 
till det som är jag. Enkelt sagt -hjälpa mig att 
växa i min tro.

Och lev i mig:
Det blir en sammanfattning av dom fyra raderna. 
Bönen om att Gud skall vara levande i mitt liv.

Jag känner mig glad och tacksam över att jag 
kommit till denna församling även om det är 
en märklig tid. Jag har under dessa tre månader 
som jag har varit här lärt mig en hel del som jag 
inte kunde förut. Jag har trots allt träffat en del 
församlingsmedlemmar. Och jag har hunnit 
med att ha semester. Jag tror att detta kommer 
att vara ett lärorikt år för mig och att denna 
församling kommer att ge mig mycket. Och jag 
hoppas att jag kan ge församlingen del av min 
erfarenhet på ett bra sätt och att vi tillsammans 
söker vägar att vara församling i Borås.
 Jag ser fram emot vad hösten har att ge. Den 
kommer såklart fortsatt att vara annorlunda och 
hösten behöver såklart planeras, sen om planen 
håller eller inte det återstår och se. Men något 
som jag tycker att jag lär mig sakta dag för dag 
och som jag dag för dag blir bättre på det är att 
leva en dag i taget. Försöka se det vackra, om än 
ibland små, små vardagliga ting, varje dag.
 Psalmens bön och ord är levande hur mitt liv 
än ser ut. 

Möt mig nu som den jag är
Håll mitt hjärta nära dig
Gör mig till den jag skall bli
Och lev i mig

Guds rika välsignelse till dig!

Pastor Anne
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Tack Ronny!

Ett stort tack!
Kära församlingsmedlemmar - vänner! När detta församlingsblad når er har jag nyligen avslutat 
min tjänst som pastor i Immanuelskyrkan Borås. Fem år blev det, och tiden har gått fort! Jag 
vill från djupet av mitt hjärta säga tack! Tack för allt stöd och all uppmuntran. Tack för goda 
möten och samtal. Tack till mina kollegor som det har varit så gott att få arbeta tillsammans med.
 Mycket har förändrats på kort tid, både i det stora och det lilla. Jag önskar er Guds goda väl-
signelse och ledning i det fortsätta arbetet med att tillsammans vara en del av Guds kyrka och 
församling i Immanuelskyrkan Borås.

Allt gott! Ronny Augustsson

Stort tack, Ronny!
Församlingens pastor, Ronny Augustsson, har 
beslutat sig för att avsluta sin anställning hos 
oss. Sin sista arbetsdag gör han 30 augusti. På 
grund av rådande Coronarestriktioner har hela 
församlingen ingen möjlighet att avtacka honom 
just nu, utan det får vänta tills vi åter kan träffas 
allihop tillsammans. Styrelsen och medarbetarna 
har en ”miniavtackning” i anslutning till hans 
sista arbetsdag.
 Ronny lämnar ett tomrum efter sig och kom-
mer verkligen att saknas. Hans erfarenhet, lugn 
och trygghet har skapat en stabilitet i församlings-
ledningen – uppskattad av både medarbetare och 
styrelse. I styrelsesammanhang har han varit en 
god lyssnare och haft många kloka inlägg. 
 Ronnys år i Immanuelskyrkan har varit en 
turbulent tid eftersom vi har haft ganska långa 
perioder med vakanspastorer. Det har frestat på 
för hans del men hans lugn har då varit mycket 
värdefullt för alla i församlingen.
 Det vi kommer att sakna allra mest är för-
kunnaren Ronny. Antingen det handlar om en 
andakt, bibelstudium eller predikan är hans ord 
alltid väl genomtänkta, tydliga och utgår från 
Guds ord. Det sätt han talar på visar att det är 
ett viktigt budskap och det gäller att lyssna upp-
märksamt.  Hans predikningar ger oss lyssnare 
ett gott ord på vägen och ett stöd i vardagen. 
Budskapet är tydligt och kan vara skarpt men 
han är alltid mån om att visa på Guds kärlek till 
och omsorg om människorna. Det gör att man 
går ut efter en gudstjänst och känner hopp och 
Guds ledning. 
 Vi är flera som hört när han berättat om en 
episod under sin utbildning på teologiska semi-

nariet. En föreläsare avbryter sin föreläsning, 
drämmer näven i bordet och säger: ”Glöm inte 
människan!”. Just det märker vi att Ronny alltid 
tänker på.
 Vi har också sett att han gärna är med i guds-
tjänst för alla åldrar och dramatiserar en text 
för att tydliggöra budskapet på ett annat och 
gärna humoristiskt sätt. Dessutom är han en 
god sångare. Många av våra styrelsemöten har 
han fått avsluta genom att sjunga en psalm.
 Vi känner stor tacksamhet över att ha fått ha 
dig, Ronny, som pastor och församlingsförestån-
dare hos oss och önskar Guds goda välsignelse 
även över din fortsatta gärning i andra samman-
hang!

Styrelsen genom Anders Claesson, ordförande 
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Styrelsen informerar
Styrelsen i Pandemitider
Coronapandemin får många konsekvenser. 
Många smittas och många isoleras. Möten och 
samlingar ställs in. Detta gäller även styrelsen i 
Immanuelskyrkan. Som väl är har vi klarat oss 
ifrån smitta men vi har fått ändra vårt sätt att 
träffas. Det är viktigt för oss att ha omsorg om 
varandra och göra det vi kan för att undvika 
smittspridning. 
 I vår grupp finns det personer som tillhör en 
riskgrupp och vi vill inte riskera hälsan för nå-
gon. Det har varit betydelsefullt att hitta former 
som trots pandemitider möjliggör ett samtal och 
utbyte, eftersom vi vill ge alla styrelsemedlem-
mar möjlighet att delta i våra sammanträden. 
Under snart ett halvår har därför våra samman-
träden skett via telefon- eller dataskärmar.

 Vi har inte kunnat ta en timeout eftersom ännu 
fler frågor än vanligt har krävt svar. Många svåra 
och ovanliga frågor har pockat på uppmärksam-
het. Lösningen för oss har varit att använda 
oss av telefon- och dataskärmar och mötas via 
webben. Enstaka akuta frågor har fått lösas via 
SMS medan alla våra ordinarie möten skett via 
dator. 
 Det har fungerat väl men kräver verkligen 
mötesdisciplin och uthållighet. Det kan tyvärr 
inte helt ersätta de vanliga fysiska mötena, så vi 
ser fram emot att så småningom kunna återgå till 
att träffas fysiskt runt samma bord. En bieffekt 
av detta är att vi har lärt oss mycket om hur vi 
kan få möten att fungera via webben och den 
kunskapen tar vi med oss.

Anders Claesson

Styrelsens avtackning 
av Jan-Olof och Ronny
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Kalendariet

September
 Vecka 36 - Ansvarsgrupp 4
 2 Onsdag
  18.00 Scout terminsstart.
 6 Söndag
  11.00 Samlingssöndag. Anne Grudeborn. 

Staffan Odhagen. Sång och musik  
Deborah Helsing.

 Vecka 37 - Ansvarsgrupp 5
 13 Söndag
  11.00 Gudstjänst. Anne Grudeborn. 

Marita Cronqvist. Sång och musik Åsa och 
Martin Borg.

Vecka 38 - Ansvarsgrupp 6
 20 Söndag
  11.00 Gudstjänst. Anne Grudeborn. Maja 

Brunnegård. Sång och musik Deborah 
Helsing och musikrådet.

Vecka 39 - Ansvarsgrupp 7 
 27 Söndag
  11.00 Gudstjänst. Irene Mållberg. Ingela 

Hallgren. Sång Ulf och Berit Hallqvist.

 Vecka 40 - Ansvarsgrupp 1
 29 Tisdag
  17-18 Barnkören terminsstart.
  18-20 Tro och liv.

Oktober 
 2-3 Fredag-Lördag
  Boråsmötet 2020 - Missionskonferens i 

Bodakyrkan/via webben. Anmälan senast 
den 25 september. 

 4 Söndag
  11.00 Gudstjänst. Bertil Svensson, gäst 

från missionskonferensen predikar. Marja 
Järvinen. Sång och musik Deborah Hel-
sing.

 Vecka 41 - Ansvarsgrupp 2
 7 Onsdag
  10.00 Föräldra-barn-sång, termins-

start. 
 10 Lördag
  Regionsträff.
 11 Söndag
  11.00 Gudstjänst. Anne Grudeborn. 

Marianne Savhammar. Sång Karin Holm.

 Vecka 42 - Ansvarsgrupp 3
 13 Tisdag
  18-20 Tro och liv, terminsstart. 
 18 Söndag
  11.00 Gudstjänst med och för alla åld-

rar. Anne Grudeborn. Eva-Marie Claes-
son. Deborah Helsing.

 Vecka 43 - Ansvarsgrupp 4
 25 Söndag
  11.00 Gudstjänst. Kalle Hylén. Marita 

Cronqvist. Sång och musik Elin Hellemar.

 Vecka 44 - Ansvarsgrupp 5
 31 Lördag
  11.00 Gudstjänst med ljuständning. 

Anne Grudeborn. Eva-Marie Claesson. 
Ingemar Samuelsson. 

 1 Söndag
  18.00 ”Toner till eftertanke”. Deborah 

Helsing m.fl. 
      

November
 Vecka 45 - Ansvarsgrupp 6
 8 Söndag
  11.00 Gudstjänst med och för alla åld-

rar. Anne Grudeborn. Eva-Marie Claes-
son. Deborah Helsing.

 Vecka 46 - Ansvarsgrupp 7
 10 Tisdag
  18-20 Tro och liv. 

Ibland blir det inte som man tänkt sig! Om vi inte visste det innan så har denna tid av virus-
spridning lärt oss det. Inför framtiden har vi lagt en planering, men vi gör den med reserva-
tion att saker och ting kan komma att ändras, ställas in eller ställas om. Vi ber er därför att 
hålla extra uppsyn på predikoturer, våra sociala medier och hemsidan. Tack för tålamodet.
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Kalendariet forts.
 15 Söndag
  11.00 Gudstjänst. Sång och musik The 

Pilgrims.

 Vecka 47 - Ansvarsgrupp 1
 22 Söndag
  11.00 Gudstjänst. Anne Grudeborn. Staf-

fan Odhagen. Sång och musik: Immanuel 
String Band. 

 Vecka 48 - Ansvarsgrupp 2
 24 Tisdag
  18-20 Tro och liv.
 27 Fredag
  18.00 Lussenatt: Innebandyturnerning, 

pyssel, pingis, andakt m.m. Arr. BKU. 

 28 Lördag
  14.00 Ljuständning på Stora torget. 
 29 Söndag
  11.00 Gudstjänst, Första Advent. Anne 

Grudeborn. Deborah Helsing. Marja Jär-
vinen. Sång och musik Deborah Helsing. 
Info om start av insamlingen för interna-
tionella arbetet.

 
Ett församlingsmöte är inplanerat söndag 
15 november i samband med kyrkkaffet och 
innehåller bland annat beslut om verksam-
hetsplan och budget för 2021. Då hoppas vi 
att vi har kunnat återgå till ordinarie guds-
tjänstverksamhet.

Håll ihop, håll avstånd, håll ut
Denna uppmaning står på ett anslag utanför 
Styrsö kyrka och gäller givetvis hur vi ska för-
hålla oss under rådande pandemi.
 Mycket är inte sig likt. Sådant som vi är vana 
att göra kan vi inte göra och visst är vi många 
som saknar gemenskapen som många av oss 
finner i vår församling.
 Under sommaren med semestertider, har vår 
verksamhet delvis gått på sparlåga.
 Men trots att vi inte har träffat så många rent 
fysiskt så tycker jag att man ända känt att vi har 
hållit ihop så gott vi kunnat.
 Varje söndag och även vissa tisdagar har 
vi kunnat mötas genom webbsändningar på 
Youtube. För de av oss, som kunnat följa dessa, 
har de varit till både glädje och välsignelse.
 Kyrkkaffe i det fria och ”spontana” samlingar 
på kyrkans innergård har gjort att många fått 
känna gemenskap, vi har hållit ihop.
 Att hålla avstånd har vi också fått lära oss. Kan 
vara svårt ibland men för det mesta har det gått 
bra.
 Nu när sommaren börjar lida mot sitt slut, så 
kan vi nog konstatera att vi faktiskt har hållit ut. 
Många tycker att det varit tungt och jobbigt att 
vänta på att pandemin ska avta så mycket att vi 
kan ha vår verksamhet som vi brukar. Men där 
är vi inte än. Vi får vänta ett tag till.

 I andaktsboken Rätt Kurs skrev en kvinna 
som hade svårt att vänta följande: ”Att försöka 
förändra min attityd från otålighet till uthållig-
het gav mig helt nya kvaliteter. Jag har mer och 
mer insett att bland de gåvor Gud ger mig finns 
också en inre styrka där jag har tid att reflektera 
över syftet med min dag……med mitt liv.
 Guds tidtabell är annorlunda än människans. 
Om vi väntar med ett öppet sinnelag har Gud 
tid att forma oss efter sin vilja.”
 Nyligen var vårt verksamhetsutskott samlat 
för att planera höstens verksamhet.  
 Vi tänker oss fortsatt verksamhetsomställning. 
 Vi planerar att sända en webbgudstjänst varje 
söndag och att ha ”Öppen Kyrka” vid några 
tillfällen under veckan.
 Verksamheter som kommer att starta ganska 
omgående är: Föräldra–barnsång, barnkör och 
samlingar för våra scouter.
 Andra samlingar som kan komma igång är de 
som kan genomföras på ett ”coronasäkert” sätt. 
Vi får pröva oss fram under september och se 
hur det kan bli.
 Vi som församling har ett stort ansvar för att 
vi noga följer Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer.
 Tyvärr kommer det att bli en del som vi måste 
”ställa om” men håll ut. Förhoppningsvis går vi 
mot ljusare tider.

Staffan Odhagen 
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Notiser  Guds ord
September 
 1 Ef 1:18–21
 2 Ef 3:14–19
 3 Fil 1:3–6
 4 Fil 1:9–11
 5 Fil 4:4–7
 6 Filem 1:4–6
 7 1 Tim 2:1–4
 8 Jak 5:13–18
 9 Ps 116:1–6
 10 Ps 119:89–93
 11 Ps 119:103–105
 12 Ps 119:129–131
 13 Ps 119:147–149
 14 Jes 40:6–8
 15 5 Mos 6:4–9
 16 Ps 19:8
 17 Jes 55:10–11
 18 2 Mos 20:1–3
 19 Amos 8:11–12
 20 Neh 8:9–10
 21 Rom 10:16–18
 22 Matt 7:24–27
 23 Luk 8:11–15
 24 Joh 14:23–24
 25 2 Tim 3:14–17
 26 1 Thess 2:13
 27 Heb 4:12–13
 28 Jak 1:22–25
 29 2 Tim 2:1–2
 30 Matt 25:35–36

Oktober
 1 Jak 2:17–18
 2 Nah 1:3
 3 1 Mos 1:27–28
 4 1 Mos 9:8–11
 5 1 Mos 12:1–3
 6 2 Sam 7:10–11
 7 Ps 146:7–10
 8 Hab 1:1–4
 9 Est 4:14
 10 Mik 6:6–8
 11 Jes 42:1–4
 12 Luk 4:16–19
 13 Luk 15:3–7
 14 Matt 28:16–20
 15 Apg 4:18–20
 16 2 Kor 2:14

 17 Kol 1:3–6
 18 2 Krön 29:11
 19 1 Kor 15:58
 20 2 Joh 1:1–3
 21 2 Joh 1:4–6
 22 2 Joh 1:7–9
 23 3 Joh 1:2–4
 24 3 Joh 1:5–8
 25 3 Joh 1:11
 26 Ps 1:1–3
 27 Ps 92:13–16
 28 Jes 27:2–3
 29 Hes 36:9–11
 30 Ps 107:33–38
 31 2 Kor 3:18

November 
 1 Joh 15:5–8
 2 Rom 12:1–2
 3 Kol 3:12–14
 4 Gal 5:22–23
 5 Jak 3:17–18
 6 Ef 4:29–32
 7 2 Pet 1:5–8
 8 2 Kor 9:6–8
 9 Gal 2:20
 10 Fil 3:10–12
 11 1 Kor 1:6–9
 12 Ef 1:15–17
 13 Kol 1:9–12
 14 2 Tim 4:7–8
 15 Jes 65:17–19
 16 Jes 61:4
 17 Jes 49:8
 18 Joh 11:25–27
 19 Joh 14:1–4
 20 Luk 24:25–27
 21 Luk 24:32–34
 22 1 Thess 4:13–14
 23 1 Pet 1:3–5
 24 1 Kor 15:19–20
 25 1 Kor 15:42–44
 26 1 Kor 15:51–53
 27 2 Kor 5:1
 28 Fil 3:20–21
 29 Kol 3:1–4
 30 Matt 6:19–21

www.bibeln.se

Innan höstmörkret
Konsert lördagen den 19/9 kl.18.00 i Imma-
nuelskyrkan. En stund av lugn och ro, med tid 
för eftertanke och en av de sista sommarhäls-
ningarna.
Flöjt: Annette Jaasund 
Harpa: Renate Strahlhofer
Kontrabas och piano: Anders Jaasund

Digital kyrkokonferens
18-27 september äger årets kyrkokonferens rum, 
denna gång digitalt p.g.a. rådande samhällssitua-
tion. Konferensens öppnande, avslutande och 
valda delar kommer livesändas. 
 Söndagen den 20 september och söndagen den 
27 september livesänder Equmeniakyrkan två 
gudstjänster i samband med kyrkokonferensen.
 Läs mer om konferensen och hur du kan se den 
på equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens

Info från FU
Under våren har vi renoverat köket innanför 
församlingssalen. Vi har fått större arbets och 
serveringsytor. Utrymme för spis, fläkt,  kylskåp 
och diskmaskin är skapat.  Församlingen har fått 
begagnade maskiner som nu är på plats. Väggar 
och skåpär ommålade, nytt kakel är uppsatt och 
ett nytt golv är lagt. Golvet är detsamma som 
ligger i församlingssalen,så nu får vi en finare 
samhörighet mellan köket och församlingssalen.  
Nya armaturer är också monterade.
 Dålig lukt och problem med ventilationen 
hade vi i det gamla köket, dessa  problem hoppas 
vi nu är lösta.
 Vi hoppas att det nya köket blir mer ändamåls-
enligt och att det känns trevligare att använda.
 Hallen har också fått lite uppfräschning under 
försommaren. Badmintonlinjerna var väldigt 
slitna. Vi har fyra banor i hallen, alla banornas 
linjer är ommålade. Som kuriosa kan jag nämna 
att det gick åt ca 800 meter maskeringstape!
 Ett antal nya lysrör är också bytta och lite 
uppfräschande målningsarbete är utfört.  
 Nu hoppas vi att vi snart kan återgå till det 
normala och att få träffas i vår fina kyrka.

Bosse Hellemar 
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Möten i Coronatid
Glädjebud!
Åh vilken trevlig inbjudan! Jag läste medde-
landet en gång till i telefonen. Jo, det var sant 
Inbjudan var på riktigt!
 Församlingens 80 + medlemmar var inbjudna i 
mindre grupper till en träff på kyrkans innegård. 
Deltagarna på första träffen hade stor tur med 
vädret dessutom. Det var lagom varmt och solen 
sken. De tio personerna som samlats ”sken” 
också, men av glädje över att få träffas igen och 
över det goda ”fikat”.
 Kerstin Bjuveus och Liv Hellemar tänkte inte 
bara på det lekamliga utan även på själen som 
fick sin stimulans och tillfredsställelse. 

Reflektion!
Dessa tider som präglats av fysisk distansering 
gör någonting med oss alla även om vi reagerar 
olika. Vi är sociala varelser och vi har ett behov 
av att mötas och uppleva gemenskap.
 ”Själen ryser för ensamhet” skriver författaren 
Hjalmar Söderberg i en av sina böcker. Han har 
kanske rätt?

 Församlingsgemenskapen kristna emellan är 
en dyrbar gåva.
Att träffas i små grupper är också viktigt!
 Stort Tack kära vänner för att ni tog detta 
initiativ. 
 Det blev många små träffar som ni ordnade 
på detta sätt! 

Ingela Hallgren

Vi har träffats på kyrkkaffe i Annelundsparken efter 
gudstjänstsändningarna de flesta söndagarna under sommaren.
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forts.
Körövning i coronatid
Onsdagen den 10 juni övade Immanuelkyrkans 
kör och veterankör för sista gång med Jan-Olof 
som körledare.
 Det var en vacker försommardag som vi möt-
tes i Annelundsparken där vi på säkert avstånd 
till varandra övade på några av alla våra vackra 
sommarsånger. Andra besökare i Annelundspar-
ken fick också tillfälle att lyssna till vår sång.
 Efter övningen gjorde sig Ingrid Emanuelsson 
till tolk för körens tacksamhet för de många åren 
med Jan-Olof som körens ledare.
 Självklart avslutades vårens sista övning med 
fika. Den intogs också med armlängds avstånd i 
Annelundsparken. Tack Jan-Olof!
 Nu ser vi fram mot hösten och övningarna 
och uppsjungningarna med Deborah Helsing 
som vår nya ledare. Välkommen Deborah!
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Kåseri
Församling och Kaffekoppar
Jag tänker ofta på församlingen. Jag är ju pastor, 
så det är inte så konstigt. Jag älskar församlingen. 
Jag älskar de svindlande orden om kyrkan som 
finns i Bibeln (exempelvis i Efesierbrevet). Jag 
är ofantligt stolt över att få vara med bland 
Gud husfolk. Jag tror i djupet av mitt hjärta att 
församlingen är det redskap Jesus framför allt 
använder för att rädda denna värld. 
 Men ärligt: ibland blir jag trött på den. På 
församlingen. Trött på att vi ibland tror, att det 
enda rätta sättet att göra något, är att göra som 
vi alltid har gjort. Trött på smått, som tillåts bli 
för stort. Less på att vi ibland försöker stoppa alla 
i former som bara passar några. Jag är verkligen 
inte bättre än andra. Den jag oftast blir trött på 
är mig själv. 
 Jag gillar kaffe. Jag gillar det verkligen. Den 
bild jag ska ge nu, bygger på att kaffe ät en bra 
grej. Ta med den tanken in i bilden.
 Ibland tänker jag att församlingen är som en 
samling kaffekoppar. Gud är i full färd med att 
brygga sin doftande livgivande brygd i oss. Våra 
koppar ser olika ut. Väldigt olika. Några av oss 
är förgyllda, andra kantstötta. En del av oss är 
väldigt vanliga, andra sticker ut rejält. En del av 
oss är made in Sweden, andra kommer från olika 
delar av övriga världen. Vi olika, men vi är alla 
kaffekoppar. Guds kaffekoppar!
 På ett sätt är brygden i oss densamma, men 
ändå olik. Unik. Kaffet smakar olika i olika 
koppar. En del av oss är som en stark espresso. 
Andra är mer lika kokkaffe eller en mild latte. 

Vi är en härlig blandning av cappuccinos och 
frappuccinos och vanlig mellanrost med gam-
maldags kaffegrädde i. 
 Lika och olika. Har samma uppdrag: att rym-
ma kaffe. Att bjuda på kaffe. Det är vår identitet. 
Vårt uppdrag. På olika sätt till olika människor.
Ibland känner jag mig som ett vattenskadat 
ljummet pulverkaffe. Då får jag luta mig mot 
en rykande stark mörkrost. Ibland är det precis 
tvärtom. Ibland är det jag som får styrka någon 
annan, som känner sig utspädd. Värma någon 
som svalnat. Det är ju ändå den dryck vi ska 
dricka i himlen, tror i alla fall jag.
 Himlens konung valde att låta församlingen 
vara hans kropp på jorden. Förunderligt och 
märkligt, men sant. Det är däremot inte sant, 
som vi sjöng när jag var lite, att Jesus finns fast 
han inte syns. Jesus finns. Han syns. Man kan se 
Hans kropp. Hans kropp är kyrkan. Hans kropp 
är du. Vi går inte till kyrkan, vi är kyrkan. I din 
spegel ser man Jesu kropp.
 Han som verkar i oss med kraft och förmår göra 
långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är 
härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i 
alla släktled i evighet, amen. Efesierbrevet 3:20-21

Bön: Du djärvaste Jesus, tänk att du låter oss 
var din kropp på jorden. Låt mig i dag vara din 
kropp på ett sätt som ärar dig. Amen

Text ur ”Bästa hälsningar, Britta” 
av Britta Bolmenäs, Marcus Förlag. 

Återgiven med tillstånd.

Kaffekoppar på Kaféet vid Sundsby Säteri, Tjörn.
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Lars Böhm, Anna Lénberg, Linda Otteräng, Jan-Erik Selin, 
Roger Sandström och Margareta Englund

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund

Lars Böhm, Anna Lénberg, Jörgen Åkesson, Jan-Erik Selin, 
Hans Claesson, Carolina Öhrn och Margareta Englund

Ledig annonsplats

Kontakta Fastighetsbyrån 
om du har frågor kring din bostad 
eller om du har planer på att sälja!

033-10 00 80 eller boras@fastighetsbyran.se

Om Du vill veta vad som händer i kyrkor och samfund, i Sverige och världen!



Posttidning B

Det händer i Immanuelskyrkan
Dagledigträffen
Onsdagar 15.00 
Varannan vecka (jämna) 
Kontakt: Iréne Mållberg 
Höststart 2/9

Syföreningen 
Tisdagar 15.00 
varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Gudrun Zetterlund 
Höststart 8/9
 
Livsnära smågrupper
Kontakt: Ronny Augustsson 

Bibeln på lätt svenska
Måndagar 18.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Rebecka  
Benjaminsson-Larsson
Höststart 7/9

Klädcafé
Tisdagar 13.00-16.00
Varannan vecka (ojämna) 
Kontakt: Inga-Lena Nordh, 
Maja Brunnegård
Höststart 25/8

Scout (7 år och uppåt)
Onsdagar 18.00 
Varannan vecka (jämna)
Kontakt: Henrik Yrlid
Höststart 2/9

Barnkyrka (4 år och 
uppåt)
Söndagar 11.00 
Kontakt: Marita Cronqvist
Höststart 13/9

Trim (innebandy) 
Måndagar 18.00-19.00 
Kontakt: Henrik Yrlid
Höststart 31/8

Lördagsidrotten (fr. 13 år)
Lördagar 16.00-18.00 
Kontakt: Diasilua Nsumbu
Vilande
  
KRIK
KRIK Sturehallen
Lördagar 18.00-20.00 
Kontakt: Henrik Strömbom

KRIK Kids
Sturehallen
Fredagar 17.00-18.30  
Varannan vecka (ojämna)

KRIK 20+
Sturehallen
Söndagar 19.00-21.00  
Varannan vecka (ojämna)

Konfirmation
Onsdagar 18.00-20.00  
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Anne Grudeborn
Höststart 9/9

Föräldra-Barn-Sång
Onsdagar 10.00-11.30
Kontakt: Eva-Marie  
Claesson
Höststart prel. 7/10

Musik & Lek (4-6 år)
Onsdagar 17.00-17.45
Kontakt: Eva-Marie  
Claesson
Vilande

Barnkör (7-12 år)
Tisdagar ojämna veckor 
17.00
Kontakt: Deborah Helsing
Höststart 29/9

Kör
Tisdagar jämna veckor 
19.00-21.00
Kontakt: Deborah Helsing
Höststart 22/9

Borås Brass Band
Måndagar 18.30-20.30
Kontakt: Magnus Hylander 
Höststart 17/8

Immanuel String Band 
(ISB)
Torsdagar 17.30-19.00
Kontakt: Anders Stoltz
Höststart 10/9

Bön / Rollspel
Vissa söndagar 15.00
Kontakt: Nils Davidson
Höststart 27/9

Målargrupp
Vissa lördagar 10.00-12.30
Kontakt: Sophie Palm
Höststart 29/8
 
Vävgrupp
Tisdagar 09.15 
Kontakt: Mirjam Levinsson
Höststart 8/9

Pressklubben  
(mediasamtal)
Tisdagar 10.00-11.30
Varannan vecka (udda)
Kontakt: Gunnar  
Hermansson
Höststart 8/9

Utegruppen (promenader)
Onsdagar 09.30-12.30
Varannan vecka (ojämna)
Kontakt: Sven Levenby
Vilande

Vid frågor kontakta församlingsexpeditionen på 
tel. 033/12 54 80  - mån-tors kl 09-12

eller besök vår hemsida: www.immanuelskyrkan.nu

Välkommen att vara med! 

Församlingens 
studiearbete 
sker i 
samarr. med:

Immanuelskyrkan
Stureg. 45, 503 42 Borås


